Kalendarz liturgiczny
7 grudnia. II NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8
Jak pierwsi chrześcijanie gromadzimy się na
Łamaniu Chleba, czyli Eucharystii, by tu
umocnić naszą adwentową nadzieję na
spotkanie z Chrystusem.
8 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP.
Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Prośmy Boga, by nas wspierał w staraniach o
czystość serca i umocnił w walce z grzechem
i słabościami.
9 grudnia. WTOREK.
Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Dla Boga zawsze jesteśmy najważniejsi
i przez Niego poszukiwani.

10 grudnia. ŚRODA.
Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
Jezus zaprasza nas, abyśmy nie bali się
przyjść do Niego ze wszystkimi naszymi
troskami i słabościami.
11 grudnia. CZWARTEK.
Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
Przeżywajmy każdą Eucharystię z wielką
ufnością i miłością
12 grudnia. PIĄTEK.
Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Bóg udziela swego światła tym, którzy
z ufnością zwracają się do Niego.
13 grudnia. SOBOTA. Św. Łucji.
Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
P ro śm y o ł as kę zaufania szczególnie
w trudnych chwilach naszego życia.

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz,że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Ogłoszenia

*

1. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu,
obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na
Wschodzie. W ramach osobistego
przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem
w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego
powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się
wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych
braci w wierze żyjących na Wschodzie.
2. Jutro przypada uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny święto
patronalne Parafialnego Apostolatu Trzeźwości
i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Msze Święte
w naszym kościele o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
Zachęcamy do składania przyrzeczeń
abstynenckich i wstępowania w szeregi Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Parafialną Księgę
Trzeźwości w celu dokonania odpowiedniego
wpisu oraz deklarację Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka do wypełnienia wyłożono na stoliku
przed ołtarzem bocznym. Przyjęcie kandydatek
do Dziewczęcej Służby Maryjnej podczas Mszy
Świętej celebrowanej o godz. 17.00.

Bazylika zimą

Komunikaty

3. W środę o godz. 17.00 zapraszam na
nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a następnie
na Mszę Świętą
wieczorną.
4. W sobotę przypada 33 rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego ofiar
i naszej Ojczyzny.
5. W dni powszednie Adwentu o godz. 17.00
„roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce
Bożej. Maryja jest dla nas wzorem
przygotowania się na przyjście Pana Jezusa.
Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”,
a rodziców prosimy, by pomogli swoim
dzieciom wykonać lub nabyć lampiony
adwentowe i w miarę swoich możliwości
zechcieli towarzyszyć im w drodze do
kościoła. Pół godziny przed „roratami”
zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, będzie też
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
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Słowo

na

Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji
człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy
z nas jest niczym pielgrzym podążający do
miejsca przeznaczenia, którym o czym pisze
w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr jest
nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże
rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą
Boga, który jak
z kolei powie prorok Izajasz
„przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez

dziś

proces nawracania, do którego wzywa również
i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie”
z greckiego „metanoia” oznacza dosłownie
zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie
duchowym zmianę sposobu myślenia
i wartościowania.
Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos,
który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do
zbawienia.

APEL NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA
WSCHODZIE 7 grudnia 2014 II Niedziela Adwentu
Przed nami czas adwentu, wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści religijne jak i ze
względu na bogactwo tradycji z tym okresem związanych. Być może ten klimat duchowy i
kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten
dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla
wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i
licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest
takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na
Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu.
Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący
w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto świątyń! Jak wielu kapłanów
przeszło przez Syberię! Jak wielu świeckich spotykały kary za to, że starali się praktykować swoją
wiarę! Dziękujemy Panu Bogu za to, że to już przeszłość. W tej niezwykłej historii odradzania sie
Kościoła Katolickiego za Wschodnią granicą, od 25 lat uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, powołany do życia w roku 1989 z inicjatywy
ówczesnego Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa jako odpowiedz na znaki czasu i wyraz
chrześcijańskiej solidarności. Od „pierestrojki” zmieniła się sytuacja Kościoła na Wschodzie.
Wystarczy wspomnieć takie fakty, jak: powstanie struktur kościelnych, utworzenie nowych
diecezji i nominacje nowych księży biskupów, otwarcie seminariów duchownych i uczelni
katolickich. W tym czasie wybudowano wiele nowych kościołów, wyremontowano zniszczone
świątynie a gorliwa praca kapłanów, sióstr i braci zakonnych zaczęła wydawać pozytywne owoce
w postaci powołań rodzimych. Piękną kartą jest działalność charytatywna Kościoła opieka nad
bezdomnymi, domy dziecka, dla ludzi starszych czy domy samotnej matki. Rozwija się formacja
chrześcijańska poprzez działalność ruchów kościelnych i wspólnot wiernych świeckich,
organizowane rekolekcje czy dni skupienia. Dodać należy jeszcze coraz bogatszą ofertę
wydawniczą tamtejszego Kościoła. Książki i i czasopisma wydawane w miejscowych językach,
informują i formują w duchu chrześcijańskim. To spojrzenie na minione 25 lat, napełnia radością i
wdzięcznością Bogu i ludziom, którzy chcą i potrafią się dzielić.
Cd.s.3

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks. Proboszcza, do
skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( jeżeli
ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem “anonimowo”), bądź na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 270 350.27 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 8 grudnia 2014 r.
8.30 - w int. Marii Moroz z racji
urodzin i imienin - int.od męża
11.00 - w int. Marii Płońskiej o bł.
Boże - int.dziękczynna
11.00 - + Władysław Popielarz
17.00 - + Daniela Krystian w 9 rocz.śm.
Wtorek - 9 grudnia 2014 r.
8.00 - + Leokadia Sobiech (w imieniny)
17.00 - + Władysława Dębowska ( w dniu
urodzin), Franciszek Dębowski
Środa - 10 grudnia 2014 r.
8.00 - w 2 urodziny Wojtusia Krysiaka - int.od
matki chrzestnej
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Czwartek - 11 grudnia 2014 r.
8.00 - ........................
17.00 - ......................
Piątek - 5 grudnia 2014 r.
9.00 - + Czesława Dylakowska w 20 rocz.śm.
12.00 - ................

17.00 - w int.sąsiadóe, mieszkańców Gałkowa
oraz ludzi tam przyjeżdżających
Sobota - 13 grudnia 2014 r.
9.00 - + Czesława Maciora
11.00 - w int. Moniki i Tomasza int.dziękczynna
z prośbą o zdrowie duszy i ciała
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
III Niedziela Adwentu - 14 grudnia 2014 r.
8.30 - w int.córki Małgorzaty Chilińskiej o bł.
Boże i Miłosierdzie Boże - int.od mamy
8.30 - w urodziny Mariana int.dziękczynna i za
całą rodzinę
8.30 - + Helena Sawicka w rocz.śm., Anatol int.od syna Jana z rodziną
8.30 - + Henryk i Andrzej Pardo
11.00 - + Jan nadolny w rocz.śm., Jan Pupek
11.00 - + Władysław Juszko w 5 rocz.śm.,
Stanisława Juszko
17.00 - w int. Mikołaja Małża z racji 3 urodzin
17.00 - za parafię

Zapowiedzi przedślubne
1. Nono Mulilo, stan wolny, zam. Londyn i Skrajna Anna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
2. Baj Marek, stan wolny, zam. Stare Szpaki, par. MB Częstochowskiej w Szpakach i Ochenkowska Baj
Marta Marianna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Odszedł od nas

Błażej Aleksander Ruszczyk
Msza Święta od uczestników pogrzebu 06 stycznia 2015 r. - godz. 11.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI PROWADZONYCH W PARAFII.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

6. 8 grudnia przypada 30 rocznica erygowania
naszej parafii.
7. W ramach przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia rekolekcje adwentowe w naszej
parafii w dniach 12-13 grudnia poprowadzi ks.
Zbigniew Jaworski. Msze Święte i spowiedź
św. rekolekcyjna w tych dniach o godz. 9.00,
12.00 i 17.00. Zapraszam wszystkich parafian
do udziału w tych ćwiczeniach duchownych.
8. Proszę o zgłoszenia wizyt u chorych.

9. Parafialny Oddział Caritas rozprowadza świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jak zwykle
liczymy na wasze zrozumienie i hojność.
10. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok, a
także kolejny numer diecezjalnego miesięcznika
“Martyria”.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 13 XII św. Łucja, dziewica i męczennica
z czasów cesarza Dioklecjana, patronka
niewidomych i chorych na oczy.

Cd. Apelu ze s.1. Cieszymy się, że życie religijne odradza się, a dzieci i młodzież mogą poznawać swoją
wiarę i ją wyznawać. Ale niestety, ciągle jeszcze ci bliscy nam duchowo ludzie napotykają na wiele
problemów natury politycznej, duchowej i materialnej. Wszyscy z niepokojem śledzimy jak kształtuje
się sytuacja na Wschodniej Ukrainie, tamtejszy Kościół bardzo konkretnie i dotkliwie doświadcza
skutków trwającej wojny a w perspektywie zima ze wszystkimi konsekwencjami. Pamiętajmy o naszych
siostrach i braciach, którym przyszło żyć w trudniejszych od nas okolicznościach. Módlmy się o dobrych
kapłanów, o powołania zakonne. Kościół, bowiem musi mieć wiele propozycji do zaofiarowania, a to
wymaga ludzi przygotowanych, jak i niezbędnego zaplecza. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski
zwracamy się o wyjście naprzeciw potrzebom naszych sióstr i braci. Pamiętajmy o modlitwie,
o duchowej łączności i to zawsze. Natomiast zachęcamy do złożenia swego daru świątecznego
właśnie w drugą niedzielę Adwentu, czyli 7 grudnia, serdecznie zapraszamy Polaków w kraju
i poza jego granicami do solidarności w przeżywaniu tego dnia: modlitwy, wsparcia i wdzięczności.
cdn.
Łaski wiary nie można zatrzymywać dla siebie
Katolikiem być to nie grzech cd.
Fakt przynależności do Kościoła nie sprawia, że
Nie wszystko jest w najlepszym porządku
Wspomniałem wcześniej, że niektórzy zatracili jesteśmy lepsi od innych. Pamiętajmy, że bez
poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła. Bożej łaski nie możemy niczego dobrego
Przyczynia się do tego specyfika polskiej dokonać. Możemy tylko zdecydować, czy na
rzeczywistości. Mówi się, że w naszym kraju wezwanie wiary odpowiemy „tak” lub „nie”.
katolicyzm można wyssać z mlekiem matki. Wiele w Jako ludzie należący do Kościoła założonego
tym prawdy, choć gołym okiem widać, że i tutaj przez Chrystusa na fundamencie apostołów
zachodzą ogromne zmiany. Biorąc pod uwagę musimy podjąć wysiłek, by innym przypomnieć,
ogromne braki w formacji chrześcijańskiej a czasami ogłosić, że jest Jeden Bóg, który
i znajomości doktryny, można zaryzykować z miłości do człowieka przyoblekł się w ciało,
stwierdzenie, że w wielu domach uznających się za oddał za nas życie i pokonał śmierć, co również
katolickie Bóg traktowany jest jako persona non stanie się naszym udziałem, zgodnie z Jego wolą.
Mamy być ową ewangeliczną lampą i solą (por.
grata.
Na tysiące uczniów, którzy przewinęli się przez salkę Mt 5,13-16), które innych pociągną do Jezusa.
katechetyczną przez blisko dwadzieścia lat mojej Nie wolno nam łaski wiary zatrzymywać dla
praktyki nauczycielskiej, tylko RAZ zdarzyło się, że siebie, dlatego każdy z nas powinien być
pewna matka zapytała o postępy duchowe swojego misjonarzem w domu, szkole lub zakładzie pracy.
syna. Pozostali rodzice albo ten problem Kościół otrzymał polecenie od Pana, by iść na
marginalizują, albo żyją w przekonaniu, że wszystko cały świat i głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu
jest w najlepszym porządku. Dlatego tak istotne jest, (por. Mk 16,15). To wymaga od nas odwagi, ale
by każdy indywidualnie określił się, czy chce być choć nie będzie łatwo, warto zaufać Chrystusowi
w Kościele, czy poza nim, licząc się z wszystkimi i podjąć ów trud. Wpatrujmy się w świętych,
którzy nas poprzedzili w tej drodze i prośmy ich
konsekwencjami swojej decyzji.
Nie muszę chyba tłumaczyć, kto jest bardziej o wstawiennictwo. Niech słowa św. Cypriana
autentyczny: ten, który z radością przyjmuje wiarę będą dla nas odpowiednią wskazówką: „Nie
i otwiera się na łaski Boga, czy ten, który jak można mieć Boga za Ojca, jeżeli nie ma się
niewolnik zalicza pewne obrzędy, marząc o tym, by Kościoła za Matkę”. Adam Maniura\
„ Głos Ojca Pio” [6/90/2014]
w końcu się wyrwać i żyć po swojemu.

